VERSLAG OUDERRAAD MAANDAG 28/03/2022
Aanwezig: Robby Huysentruyt, Tine Decabooter, David Verschaete, Tine Vanfleteren,
Sofie Declerck
Verontschuldigd: Els Vandenberghe, Magalie Mezieres, Carl Van De Moortele
1. Goedkeuring van het vorige verslag
Het verslag werd goedgekeurd.
2. Opendeur
Bemanning bar vanaf 17.00 uur.
Voorkeur voor ‘drankkaart’.
Assortiment: geen koffie, één zwaarder bier = Omer.
3. Afstemming schoolraad einde schooljaar
23 juni
17.30 uur – 18.30 uur: schoolraad
18.30 uur – 19.00 uur: ouderraad (vervanging David in de schoolraad voor ‘22-’23)
Traktaat
4. ETC 8 maart
Werd goed gesmaakt door de leerlingen.
5. Weerbaarheidstraining
Werd afgerond. Heel goeie groep.
6. Posterbeurs
Verkoop: 1931,70 euro
Winst voor de school: 674,59 euro
Leerlingen kopen onder groepsdruk.
De posterbeurs kan aan geen enkel doel gekoppeld worden, ook niet binnen de
funderende leerplannen.
De opbrengst wordt gestort op de rekening van de leerlingenraad zodat de opbrengst
volledig terugvloeit naar de leerlingen.
Gezien er geen meerwaarde is, stelt de ouderraad voor, dit niet meer te organiseren.

7. Bezoeken bovenbouw
Bezoek aan CCOL (2A*), CIdP (alle leerlingen) en CVTI (2A* STEM-W en MTW + 2A
STEM-technieken en 2B STEM-technieken in klasverband) in de week van 2 mei.
8. Krantje Prizma in de brievenbus
Krantje, gratis drukwerk door sponsoring, werd verdeeld in alle Izegemse
brievenbussen.
PRIZMagazine: wordt dit schooljaar niet meer gepubliceerd. Eerste versie voorzien
voor januari 2023. Tweede versie juni. De lagere scholen worden hierin betrokken.
Door sponsoring wordt het magazine gratis aangeboden en wordt opgestuurd met De
Post.
9. Proefwerkperiode
Het proefwerk natuurwetenschappen en geschiedenis werd digitaal afgelegd
(eerstejaars).
Dinsdagnamiddag vrij voor leerlingen Latijn: oké.
10 Toespraken directeur
Woensdag na de vakantie.
11. Varia
Onthaal eerste schooldag: 1 september = donderdag.
Eerstejaars: voormiddag = info, namiddag = teambuilding.
Tweedejaars: voormiddag = info, namiddag = vrije namiddag.
Voorstel wordt heel positief onthaald.
12. Volgende vergadering
23 juni 18.30 uur

